
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya berupa penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi IPA 

juga merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  Proses 

pembelajarannya diharapkan menekankan pada pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) secara terpadu yang diarahkan 

pada pemberian pengalaman secara langsung, sehingga siswa memperoleh 

pemahaman ilmiah yang lebih berkesan dan lebih mendalam. 

 

Salah satu hal penting yang mendukung pembelajaran IPA agar penyampaian 

konsep dapat lebih baik yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, 

salah satunya berupa alat peraga.  Alat peraga merupakan media 

pembelajaran yang efektif, menarik, dan efisien untuk membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  Kegiatan percobaan dengan menggunakan 
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alat peraga juga akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang 

bersifat abstrak menjadi lebih konkrit.  

 

Berdasarkan hasil observasi di SMPTN 15 TKBM Bandar Lampung, 

penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran masih sangat jarang 

dilakukan.  Guru IPA biasanya hanya menggunakan media pembelajaran 

berupa buku dan papan tulis sedangkan percobaan hanya dilakukan pada 

materi tertentu dan hanya menggunakan metode demonstrasi.  Hal ini 

dikarenakan belum tersedianya KIT praktikum di sekolah.  Alat peraga IPA 

yang dimiliki hanya rangka dan torso, sedangkan alat peraga IPA untuk 

materi fisika masih belum tersedia.  Minimnya fasilitas alat peraga ini 

menyebabkan kurangnya tingkat pemahaman siswa pada materi IPA yang 

bersifat abstrak, khususnya pada materi tekanan.  

 

Keterbatasan alat peraga pembelajaran ini dikarenakan mahalnya harga alat 

peraga dan minimnya dana untuk membeli alat peraga tersebut.  Pada 

pembelajaran IPA khususnya materi tekanan, keterbatasan alat peraga ini 

dapat diatasi dengan mengembangkan alat peraga pembelajaran yang berbasis 

teknologi murah.  Teknologi murah yang dimaksud di sini adalah penggunaan 

alat dan bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan dari 

lingkungan sekitar.  

 

Penggunaan alat peraga perlu dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

sebagai panduan untuk melakukan percobaan dan penuntun siswa untuk dapat 

menarik kesimpulan dari data hasil pengamatan menggunakan alat peraga 

tersebut.  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis telah 
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melakukan pengembangan alat peraga dengan berbasis teknologi murah pada 

materi tekanan di SMP. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

pengembangan ini adalah: 

1. Diperlukan pengembangan alat peraga IPA menggunakan alat dan bahan 

dari lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran konsep tekanan untuk 

memenuhi ketidaktersediaan alat peraga. 

2. Bagaimana alat peraga berbasis teknologi murah untuk pembelajaran IPA 

fisika materi tekanan yang disertai LKS? 

3. Bagaimana efektivitas alat peraga pembelajaran materi tekanan? 

 

 

C. Tujuan Pengembangan 

 

 

 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah: 

1. Menghasilkan alat peraga menggunakan alat dan bahan dari lingkungan 

sekitar sebagai media pembelajaran konsep tekanan untuk memenuhi 

ketidaktersediaan alat peraga. 

2. Mengetahui bagaimana alat peraga berbasis teknologi murah untuk 

pembelajaran IPA fisika materi tekanan yang disertai LKS. 
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3. Mengetahui efektivitas alat peraga pembelajaran materi tekanan yang 

dibuat. 

 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

 

 

Pengembangan alat peraga memiliki spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Menghasilkan media pembelajaran berupa alat peraga IPA pada konsep 

tekanan, khususnya yaitu pada konsep tekanan zat cair dan tekanan udara 

di SMP. 

2. Pengembangan alat peraga dibuat dengan berbasis teknologi murah, yaitu 

dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, murah, dan mudah 

didapatkan di lingkungan sekitar. 

3. Alat peraga yang dikembangkan lebih berupa KIT (Kumpulan Instrumen 

Terpadu), karena dapat digunakan untuk beberapa percobaan, yaitu 

percobaan tekanan hidrostatik, percobaan alat peraga Hartl yang 

dimodifikasi, percobaan hukum Pascal, percobaan bejana berhubungan, 

percobaan terapung, melayang, dan tenggelam, serta percobaan tekanan 

udara. 

4. Alat peraga yang dikembangkan dilengkapi dengan LKS sebagai panduan 

percobaan. 
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E. Pentingnya Pengembangan 

 

 

 

Pengembangan ini sangat penting karena dapat memberikan banyak manfaat, 

diantaranya: 

1. Memberi alternatif pemecahan masalah ketidaktersediaan media 

pembelajaran yang dikarenakan minimnya dana sekolah. 

2. Membantu sekolah yang masih kekurangan media pembelajaran, terutama 

alat peraga IPA materi tekanan di SMP. 

3. Menambah alat peraga IPA fisika di sekolah. 

4. Menyediakan media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

pembelajaran secara langsung kepada siswa melalui percobaan. 

5. Memberikan motivasi bagi guru untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran, khususnya dengan memanfaatkan 

teknologi murah. 

 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 

 

 

Penelitian pengembangan ini dilandasi dengan asumsi: 

1. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu. 

2. Penelitian pengembangan ini berorientasi pada pengembangan produk. 

3. Penelitian pengembangan yang penulis lakukan mengacu pada research 

and development dari Borg dan Gall (1989: 784-785). 
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Pengembangan yang dilakukan penulis dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Alat peraga ditujukan untuk siswa SMP, sehingga tujuan percobaan dan 

penggunaan alat peraga tergolong masih sederhana. 

2. Alat peraga yang dikembangkan hanya untuk beberapa percobaan 

tekanan zat cair dan percobaan tekanan udara. 

3. Alat peraga hanya digunakan untuk enam jenis percobaan, yaitu 

percobaan tekanan hidrostatik, percobaan alat peraga Hartl yang 

dimodifikasi, percobaan hukum Pascal, percobaan bejana berhubungan, 

percobaan terapung, melayang, dan tenggelam, dan percobaan tekanan 

udara. 

 

 

G. Definisi Istilah 

 

 

 

Definisi istilah sangat penting untuk menghindari perbedaan pengertian 

makna.  Agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud judul, maka penulis perlu 

menjelaskan makna istilah-istilah berikut: 

1. Pengembangan: usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif 

digunakan di sekolah. 

2. Alat peraga: media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu untuk 

memperagakan materi pelajaran. 

3. Teknologi murah: menggunakan alat dan bahan yang sederhana, murah, 

dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

mengembangkan alat praktikum IPA yang dapat digunakan untuk 
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memperagakan materi tekanan di SMP dengan menggunakan alat dan bahan 

yang sederhana, murah, dan mudah didapat. 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

 

 

Sistematika penulisan penelitian pengembangan ini mengadaptasi sitematika 

dari Dwiyogo (2003: 18-23), yaitu: 

1. Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, 

serta sistematika penulisan. 

2. Kajian Pustaka 

Bab kedua ini berisi uraian mengenai pengembangan, media 

pembelajaran, alat peraga, LKS, evaluasi media pembelajaran, dan 

tekanan. 

3. Metode Pengembangan 

Bab ini menguraikan model pengembangan yang digunakan, prosedur 

pengembangan, dan uji coba produk.  Uji coba produk mencakup desain 

uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, serta 

teknik analisis data. 

4. Hasil Pengembangan 

Bab keempat ini menampilkan penyajian data uji coba, analisis data, dan 

revisi produk.  Data uji coba yang disajikan disini mencakup data uji ahli, 
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uji satu lawan satu, dan uji kelompok kecil.  Data uji coba tersebut 

kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana hasil dari penelitian 

pengembangan yang telah dilakukan.   

5. Kajian dan Saran 

Kajian dan saran berisi kajian produk yang telah direvisi serta saran 

pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut. 

6. Daftar pustaka 

Bagian ini berisi daftar rujukan yang dikutip dan diambil dalam 

penulisan skripsi. 

7. Lampiran 

Lampiran berisi hasil observasi sarana dan prasarana, kisi-kisi instrumen 

analisis kebutuhan, angket analisis kebutuhan, rekapitulasi angket 

analisis kebutuhan, skenario pengembangan, perangkat pembelajaran, 

angket uji ahli, angket uji LKS, hasil uji ahli, hasil uji LKS, analisis uji 

ahli, analisis uji LKS, angket uji lapangan, hasil uji lapangan utama (uji 

satu lawan satu), dan hasil uji lapangan operasional (uji kelompok kecil).  

Perangkat pembelajaran terdiri dari halaman judul, silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan LKS panduan praktikum.   


